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FAU Ljan Skole     Dato 05.04.2016 

          Kl. 1900-2100 

 

Møte innkalt av: Hans Erik Bryhn     Type møte: FAU møte 

Møteleder: Hans Erik Bryhn     Referent: Lisebet Skeie Skarpaas 

Ordstyrer: Hans Erik Bryhn       

Møtedeltagere:  

Klasse FAU rep Mailadresse 

1S Wibeke Nordhøy wibekeno@gmail.com 

 Astrid Sandsmark astrid.sandsmark@gmail.com 

2S Tine Kvisle Sletterød tine.sletterod@halogen.no 

 Hans Erik Bryhn hans.bryhn@posten.no 

3S Christine Flaa christineflaa@hotmail.com 

 Ellen Westby ellen.westby1@gmail.com 

4S Kristi Hjelle Horntvedt  Kristi.hjelle.horntvedt@ubf.oslo.kommune.n
o 

 Tor Henrik Sømme ths@archus.no 

5S Christian Kahrs ck@theaptco.no 

 Hèlène Andersen helene@andersenvalla.com 

6S Lisebet Skeie Skarpaas lisebet@hotmail.com 

 Cato Ellingsen cato.ellingsen@samsonite.com 

7S Jostein Gyrd Holte jostein@vennligsin.net 

 Lars Jacob Bøe  lars.jacob.boe@afgruppen.no 

AKS Magne Lome magne.lome@cappa.no 

 Lars Wiese lars.wiese@gmail.com 

Leder Hans Erik Bryhn faulederljan@gmail.com 

       

I tillegg: Annette Haslund 

Forfall: Kristi, Hèlène, Lars, Cato Kjølberg 

Møtereferat  

Saksnr.:      Sak                                         |      Disponibel tid       Ansvarlig 
 

2016/24 Velkommen       5 min  Hans Erik 

Kort gjennomgang av dagens agenda. 
Referat fra møtet 01.03.16 godkjent med justering av antall dager på leirskole 
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2016/25 Skolens ledelse informerer    20 min  Anette 

- Godt nytt 
o Tenkende skoler, har Facbook-side som kan følges der nyheter og faglig 

innhold blir delt 
o Ljan skole er i prosess med å bli øvingsskole, og kommer til å bli godkjent som 

det. De vil begynne med 2 studenter fra HiOA, og eventuelt øke opp etter 
hvert  

o Rektor har fått muntlig tilsagn fra Undervisningsbygg på at 7 klasserom skal 
pusses opp i sommer 

o Informasjon fra rektor per mail – spørsmål om det er passe slik det har vært 
nå, mengde og type? FAU er fornøyd. 

- Trinn, klasserom og luft 
o 4.trinn særlig opptatt av dette med luftkvalitet, hele trinnet har valgt å være i 

en klasse 
o Rektor gikk igjennom antall elever på hvert trinn 
o Luftmåling bestilt i november, fikk rapport i dag – luften er godkjent på alle 

områder, men det kan se ut som innetemperaturen er noe høy (21 grader, 
mot anbefalte 20 grader) 

o Romkapasitet: Det skal vurderes om et stort klasserom kan deles med 
skyvedør, det skal kvalitetssikres om arealet er stort nok til å dele (ASA) 

o Det skal også vurderes av ASA om matlagingssalen er stor nok (er plass til 16, 
skal være plass til 20) 

- Leirskole – gratisprinsipp 
o Må være likt for alle, så man må tenke hvordan det kan langsiktig planlegges 

og er noe alle kan gjennomføre 
o For en 5. dag koster det mellom 25. og 30.000 kroner – totalt 45.000 kroner 

med lærerressurser, evt buss 
o Hvis FAU skal sponse – må dette være til andre utgifter enn til lærerkostnader 
o Det må være et prinsipp som vedtas, og dette må gjelde videre – denne saken 

kan ikke komme opp hvert år eller være uforutsigbar for kommende trinn 
- Kommunikasjon, historie og framtid 

o Ift mobbing sier rektor at vi må si ifra dersom vi har barn eller kjenner til barn 
som kjenner seg krenket på skolen. Skolen kan ikke gjøre noe om de ikke vet 
om det.  

o Rektor ønsker en kommunikasjonsgruppe som består av 2-3 personer fra FAU, 
rektor og en lærer. Rektor vil sparre ift kommunikasjon, hva og hvordan. Tine 
melder seg, vi finner ut hvem flere fra FAU som stiller. Etter videre diskusjon 
melder Ellen seg i tillegg. 

 

2016/26 Info fra Driftsstyret     10 min  Annette 

- Budsjettet er stramt 
- Ryddet i undervisningstimene slik at det blir hele timer 
- Ny time i naturfag, driftsstyret godkjent dette 
- Ljan skole har et høyere fravær (sykefravær, ferier etc) blant barna enn Osloskolen, 

rektor tror dette skyldes permisjoner til ferier 
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2016/27  Brukerundersøkelse AKS   25 min  Øystein S 

Brukerundersøkelsen viser at foreldrene stort sett er fornøyd med tilbudet ved AKS. Personalet ved 

AKS opplever at undersøkelsen bekrefter det de vet de er gode på, og som de har jobbet med over 

tid. AKS-FAU skal jobbe mer med tiltak ift det de ikke er like fornøyd med. Foreldre nevner særlig 

matservering i kommentarene i spørreskjemaet.  

Osloskolen bestiller mer faglig støtte inn i AKS, og det kommer også fram som et ønske fra flere 

foreldre i brukerundersøkelsen. Det kommer mye tilbud om betalingsaktiviteter som kan skje i AKS-

tiden, men AKS-FAU har besluttet det tilbudet som tilbys nå – i lokalmiljøet. 

Læringsstøttende aktiviteter skal inn, det kan etableres nye, og det kan bli læringsstøtte inn i 

aktivitetene som allerede skjer. Dette vil det jobbes med fram mot neste skoleår. 

2016/28 Mobbing / HMS    20 min  Hans Erik 

Oppfølging fra innspill / diskusjon sist: 

- Bør dette være fast tema? 

- Er alle saker registrert? 

- Er prosessene godt nok kjent? 

- Andre innspill til dette viktige temaet? 

Vi må være trygge på hvordan mobbesaker skal håndteres, slik at vi bidrar til at det er lav terskel på 

å melde inn slik at det kan settes i gang en prosess. Inntrykket hos FAU er at det ikke er 

underrapportert mobbesaker, men det må kommuniseres tydelig hvor enkelt det skal være å ta 

kontakt ved bekymring, inn i 1.år med informasjon. Hvis det er saker som bringes opp må det vises 

til at det skal rapporteres slik at det kan bli håndtert, og ikke florere som rykter. Det blir vanskelig å 

forholde seg til. 

Klassekontaktene bør få beskjed om at vi i dag har tatt opp med rektor temaet mobbing. Rektor er 

tydelig på at hun vil få direkte beskjed ved bekymring. Tine som leder kommunikasjonsgruppa tar 

dette videre. Vi tar videre opp mobbing når klassekontaktene er med på møter, ellers melder FAU-

representantene inn når det er saker de vil diskutere eller ta opp med FAU. 

2016/29 Trafikktiltak     10 min  Alle 

Det er fokus på trafikksikkerheten rundt skolen og i nærmiljøet, og dette pushes politisk. 

Ljans vel er engasjert. Skilting blir foreslått i FAU. Bymiljøetaten har ikke midler til fortau, 

men de har noe midler – det er kanskje mulig å få gjennomslag for skilting med 30 sone og 

skolevei. 
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Fokus på trafikksikkerhet. Dårlig oppslutning om vakter. Forslag om å fordele vaktene for 

resten av skoleåret. Hvis det skal være frivillig, må vi ha hyppigere påminnelser.  

Utkast til ranselpost kan deles ut, dette skal sendes til skolen lik at de distribuerer dette som 

ranselpost. Må ikke glemme at man ikke skal kjøre til skolen. Holdningskampanje kan dekke 

noe av dette. Starte tidlig med trafikksikkerhet, få det inn i førsteklasse info-møte. Forberede 

oss på refleksaksjon og info-skriv før sommerferien slik at dette er klart til skolestart. Hans 

Erik kontakter rektor og sjekker når informasjonsmøtet i 1.klasse er. Trafikksikkerhet bør 

være en del av standardpakken av info som skolen sender ut til nye elever. 

2016/30 Informasjon siden sist   20 min  Hans Erik, Gruppelederne 

● Gruppene. Status og planer 

o Trafikkgruppa: utgår pga kort tid 

o Skolemiljø: utgår pga kort tid 

o Kommunikasjon: utgår pga kort tid 

o Barnevakten.no: 7.april, 6 kanner kaffe som frivillige i FAU tar med, Christine kjøper 

kopper. FAU-rep kan komme 17.45 for å være tilgjengelige hvis det er noe 

riggebehov. Lars skal ordne mic og penger til kassa. Noen flere plakater om 

arrangementet spres.      

2016/31 Søknad om «vennebenk» fra AKS  5 min  Hans Erik 

Hans Erik ber om mer info fra AKS. Vi tar opp saken neste gang. 

2016/32 Eventuelt     5 min  Alle 

Støtte til 17.mai komiteen på Nordstrand, 3000,- hvert år. Godkjennes i år også. 

Sponsing av et 5. døgn til leirskole må diskuteres mer. Det er ikke aktuelt med nåværende 

budsjett i FAU. 

Referat godkjent av: Navn:     ___________________________ 

   Navn:     ___________________________ 

 

Vedlegg: Luftmålingsresultater fra Randem & Hübert AS Ventilasjon og Klima 
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